
 
Romlund Jagtforening 

Stiftet 19. juni 1933.   Medlem af Danmarks Jægerforbund 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling  

mandag den 16. januar 2017 
 

                                                                                                               

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

A) Gert Pedersen (villig til genvalg) 

B) Henning Markussen (villig til genvalg)                          

7. Valg af bestyrelsessuppleant (for 1 år)   

Jørgen Balle Madsen (villig til genvalg) 

8. Valg af revisor (for 1 år) 

Niels Jørgen Petersen (villig til genvalg) 

Valg af revisorsuppleant (for 1år) 

Finn Jacobsen (villig til genvalg) 

 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERAT: 

 

Sted: Bollervej 13B 

Deltagere: 24  

 

Ad 1) 

Valg af dirigent: Niels Jørn Petersen (Sjønne P.) 

 

Ad 2) 

Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 

ved formand Jens Dalgaard: 

 
Velkommen til Romlund Jagtforenings ordinære generalforsamling. 

En speciel velkomst til vores æresmedlem Egon Knudsen. 

og til de medlemmer som er her for første gang. 

 

Inden vi går over til dagsorden vil jeg gerne, at vi mindes det medlem som afgik ved døden i 2016, 

Svend Erik Sund. 7.juli 

Var en forenings mand  

Træmand 

Må jeg bede forsamlingen rejse sig og mindes SES. 

 

FORMANDENS BERETNING 2016 
 

15. jan. Generalforsamlingen. 18 deltagere  

 

20. jan. Bestyrelsen konstituerer sig, laver program for 2016.  

 

Jan Thorup sætter bladet op. 

Clemens trykker  

 

            24. jan. Ræve jagt.  14 deltager   skudt 1 ræv af Egon Knudsen. 

 

            Medio feb. Ræveregulering 12 deltagere set flere ræve men ikke skudt nogen. 

 

            7. feb. Tøndeskydning 9 deltagere 47 skud Tøndekonge blev Ole Saabye Nielsen, 

 Tønden var igen opsat lidt for dårlig, det bliver bedre i år.  

 

13. feb. Ny miljøgodkendelse, da foreningen har søgt om flere skydedage og kommunen    tildeler 

alle de dage som banen er godkendt til. 

 

Foreningsbladet kom på gaden. Annoncer blev igen i år tegnet af Hakon Hansen,  

Tryk Clemenstrykkeriet v Henrik Nielsen 

Opsætning Sats og Tegn 

 

7. marts. Afslutning af el med tilbage betaling af tilskud til Viborg kommune. 

 

19. marts NYHED flugtskydning 9 deltagere, et forsøg som vil bliver afprøvet igen i 17. 

 

 



 

 

2. April opstart på salon og riffel indskydning, 144 deltagere mod 161 i 2015. 

             Igen i år stor ros fra flere sider til foreningens instruktører. 

 

             7. april besigtigelse af skydebanerne, mangel på skiltning bag volden og afskærmning     

             foran lerduemaskinerne som blev afhjulpet med en plade, men vil blive opsat   

             permanent her i 2017. 

 

            6. maj De første er på rågeregulering, der blev en plads til alle, som var til    

             indskydning. 94 jægere har nedlagt råger 973 - hvoraf de 45 har indskudt hos os.       

 

            11. maj. Udtrækning af bukkejagt på Bollervej 13B, 15 solgte lodder mod 20 i 2015. 

      Der blev udtrukket 3 vinder Poul Erik, Gert P og Søren Lindhardt. 

 

16. maj. Bukkepral. 21 deltagere og 1 buk. 

 

30. maj kl. 2020 skyder Gert P en flot buk som den første her på Bollervej 13B. 

 

Medio juni bestiller foreningen ny lerdue maskine og trailer, da foreningen er bevilliget tilskud fra 

skydebane puljen under DJ ca. 21 000 kr. 

 

20. juni arbejdsdag på Bollervej 9 deltagere. 

       

      1. august. Opstart på Flugtskydning og pokal 95 deltagere mod 89 i 2015. 

      A – Poul Erik B- Jørgen Balle C – Henrik Nielsen 

 

       Konsortie-skydning, foreningen afsatte 3 skydedage med 44 deltagere i alt. 

        

      25. august. Pokalskydning riffel 6 deltagere, og vinder Claus Smed. 

 

            Okt. Aflysning af mad holdet pga. manglende tilmeldinger 

 

            28. oktober. De første er på kommunejagt, foreningen får tildelt 7 pladser. 

            Pladserne udloddes blandt fremmødte til arrangementerne og til dem, der yder en 

            indsats i foreningen.  

 

 

            Bestyrelsen har deltager i div. møder: 

            DJ kreds 2 Årsmøde i Jægerrådet på Landbrugsskolen. 

            Kandidat møde i Møldrup. Norbert  

            Kandidat møde i Mønsted DJ kreds 2 Norbert og Lars 

      Kreds 2 med valg til hovedbestyrelsen. Dejbjerglund Efterskole i Dejbjerg. 

            Jagttider. Aulum. 

            Fællesjægerne. 

            Kommune-møde på Mercantec, skoler og foreninger i samarbejde. 

            Romlund Jagtforening søger om optagelse i Viborg idrætsråd. 

            Foreningen får besøg af en konsulent fra Viborg Idrætsråd (Peter Mandrup)   

            ang. Klubhusets bygningsmæssige stand og ønsker fra foreningen om tilskud til vand/toilet 

             

            Foreningen sender ansøgning til Viborg Kommune/Idrætsrådet ang. vand/toilet 

 

Bestyrelsen har afholdt 3 møder. 

 

Der er pt. 133 medlemmer mod 136 i 2015 



 

Hanne og Pers Vandrepokal 

I år tildeles den et medlem, som har udvist stor foreningsånd gennem flere år. Han er vellidt - kan få 

de rigtige priser på materialer – håndtere værktøj -overblik – dele arbejdsopgaver ud til hjælper – 

skabe et flot resultat så som terrasse og det grønne skur. 

Niels Jørn Petersen 

Modtager Hanne og Per Sørensens Vandrepokal for sin særlige indsats for Romlund Jagtforening 

2016 

Plus 2x Rødvin 

Til slut vil jeg sige tak til ALLE som har bakket op omkring Romlund Jagtforening og til 

bestyrelsen. 

 

Formanden blev spurgt om foreningen ville finde erstatnings jagt for Snabegård jagterne, som ikke er 

mere, hvilket der pt. ikke vil blive gjort. 

Formandens beretning gav ikke anledning til yderligere kommentarer. 

 

Ad 3) 

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse ved Poul Erik Lyngsø: 

Indtægter i alt: 111.452 kr. 

Omkostninger i alt: 77.882 kr. 

Årets resultat: 33.570 kr. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 4) 

Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag. 
 

Ad 5) 

Fastlæggelse af kontingent. 

Uændret kontingent 

 

Ad 6) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

A) Gert Pedersen, genvalgt 

B) Henning Markussen, genvalgt 

 

Ad 7) 

Valg af bestyrelsessuppleant (for 1 år)   

 Jørgen Balle Madsen, genvalgt 

 

Ad 8) 

Valg af revisor (for 1 år) 

 Niels Jørn Petersen, genvalgt 

 



 

Ad 9) 

Eventuelt. 

Henrik Nielsen spurgte, om ikke det var en ide, at opsatserne af bukke skudt på Bollervej 13B blev 

hængt op i klubhuset, hvortil Jens svarede, at det ikke har været med i overvejelserne, da foreningen 

startede med at udlodde bukke lodder, men det vil blive diskuteret i bestyrelsen. 

Poul Erik Lyngsø roste kasserer Henning Markussen for hans store indsats og arbejdsiver med at 

ansøge midler fra kommune og fonde, hvilken har været til stor gavn for foreningens økonomi.  

Jens Dalgaard annoncerede et nyt tiltag på Bollervej 13B i 2017, nemlig Nak & Æd lørdag d. 7. 

oktober.  

Ulrik spurgte, om der var nogen, der havde set det nye jægerhus på Kalø, hvilket nogle få havde, 

men JD kunne fortælle, at Kreds 2 havde planer om at lave en tur derud. 

Niels J. Petersen spurgte, om der blev madhold igen i 2017 på Løgstrup skole. 

Det vil bestyrelsen tage op til næste møde, men der skal helst være mindst 20 deltagere.  

Der blev foreslået madlavning evt. uden ”prof” kok, men med en tovholder til at stå for det. 

Formand Jens Dalgaard sluttede af med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år 

og til de medlemmer, der har mødt op til foreningens arrangementer i 2016 

 

Tak til dirigenten for god ro og orden som modtog 2 x vin 

 

Der blev afholdt afstemning om årets danske og udenlandske trofæ af de fremmødte. 

 

Bredt trofæudvalg med kronhjort, dåhjort, råbukke og husmår. 

Vindere: 

Dansk trofæ: Gert Pedersen med sommerbuk fra Bollervej 13B 

Udenlandsk trofæ: Jens Dalgaard med polsk brunstbuk 

 

Referent: Gert Pedersen 

 


